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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2562
1. บทนา
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุนของธนาคาร จัดทาขึ้นตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ องการ
เปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิ ชย์ ตามหลักเกณฑ์ Basel III หลักการที่ 3 (Basel III Pillar 3) ที่ กาหนดให้
ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลในส่ วนของรายครึ่ งปี ให้เปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริ มาณเกี่ยวกับโครงสร้าง
และความเพียงพอของเงิ นกองทุน การประเมินความเสี่ ยงด้านตลาด ข้อมูลคุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงิ นที่ นับเป็ น
เงิ นกองทุน ในส่ วนของข้อมูลรายปี จะเพิ่มเติ มข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินความเสี่ ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร สาหรับการ
เปิ ดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพธนาคารจะจัดให้มีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
อย่างมีนยั สาคัญ
ธนาคารมุ่งที่ จะบริ หารความเสี่ ยงที่มีมาตรฐานและมีการกากับดูแลกิ จการตามหลักธรรมาภิบาลที่ ดี เพื่อให้ธนาคาร
สามารถดารงเงินกองทุนที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับการประกอบธุรกิจ ซึ่ งในการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน เป็ นการใช้
กลไกลตลาดในการกากับดูแล (Market Discipline) ให้ธนาคารมีความโปร่ งใสในด้านข้อมูลการดารงเงิ นกองทุนและข้อมูลความ
เสี่ ยงของตนเอง และให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดสามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการประเมินความเสี่ ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร โดย
ธนาคารจะทาการเปิ ดเผยข้อมูลรายครึ่ งปี และรายปี คือ 30 มิ ถุนายน และ 31 ธันวาคม ซึ่ งธนาคารจะเปิ ดเผยรายงานการดารง
เงินกองทุนตามPillar 3 ภายใน 4 เดือน นับจากวันดังกล่าว โดยเปิ ดเผยไว้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.tcrbank.com
2. ขอบเขตการเปิ ดเผยข้ อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามหลักเกณฑ์ Basel III Pillar
3 ซึ่งจะเปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะระดับธนาคาร (Solo Basis)
3. เงินกองทุน
3.1 การบริหารเงินกองทุน
ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้กาหนดหลักเกณฑ์การดารงเงิ นกองทุนขั้นต่ าของธนาคารพาณิ ชย์เพิ่มเติม โดยกาหนด
อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่า และอัตราส่วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มที่ธนาคารต้องดารง 2 ประเภท ประกอบด้วย
1. เงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุ นในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) เพื่อให้ธนาคารดารงเงิ นกองทุ น
เพิ่มเติมในช่วงภาวะเศรษฐกิ จปกติเผื่อไว้นาไปใช้ในภาวะที่ธนาคาร ประสบผลขาดทุนหรื ออยู่ในช่วงภาวะวิกฤต อีกทั้งช่วยลด
โอกาสที่ระดับอัตราส่ วนเงินกองทุนจะต่ากว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดด้วย
2. เงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ม เพื่อรองรั บความเสี่ ยงเชิ งระบบที่ อาจเกิ ดขึ้ นในช่วงเศรษฐกิ จขาลง (Countercyclical buffer)
เพื่อให้ธนาคารดารงเงินกองทุนในลักษณะที่สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่จะก่อตัวเป็ นความเสี ยหายกับระบบโดยรวม (System-wide
risk) เช่ น ในยามที่ เศรษฐกิ จมี อตั ราการเติ บโตสิ นเชื่ อมากในระดับร้ อนแรง (Excessive credit growth) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากเหตุดงั กล่าว
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ทาให้ธนาคารมีความมัน่ คงและแข็งแกร่ งมากขึ้น โดยกาหนดให้ธนาคารดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มในส่ วน
ของ Conservation buffer จากการดารงอัตราส่ วนเงิ นกองทุนขั้นต่ าอีกร้อยละ 2.5 ของสิ นทรัพย์เสี่ ยงทั้งสิ้ น และดารงอัตราส่ วน
เงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ มในส่ วนของ Countercyclical buffer เพิ่ มอี กร้ อยละ 0 ถึ ง 2.5 ของสิ นทรั พย์เสี่ ยงทั้งสิ้ น ซึ่ งในส่ วนของ
เงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ม Countercyclical buffer ทางธนาคารแห่ งประเทศไทย ยังไม่มีกาหนดการบังคับใช้เกณฑ์ในเรื่ องนี้ ดังนั้น
อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าร้อยละ 8.5 รวมเงินกองทุนส่วนเพิ่มในส่ วนของ Conservation buffer ร้อยละ 2.5 รวมเท่ากับร้อยละ 11
ธนาคารให้ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงและการบริ หารเงิ นกองทุ น เพื่อให้มีระดับเงิ นกองทุ นที่ มีความ
เหมาะสม และเพียงพอที่ จะสนับสนุ นกลยุทธ์ทางธุ รกิ จและการขยายธุ รกิ จ รวมทั้งเพื่อปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ของทางการ โดย
ธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้สถานการณ์สมมติต่างๆ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอย่างสม่าเสมอ
เพื่อประกอบการวางแผนการดาเนินงานด้านเงินกองทุนตามความเหมาะสม
ธนาคารมีกระบวนการบริ หารเงินกองทุนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิ จของธนาคาร รวมทั้งมี กระบวนการ
ประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงิ นกองทุนอย่างสม่ าเสมอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่ อให้การบริ หารจัดการ
เงินกองทุนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ธนาคารได้กาหนดแนวทางการบริ หารจัดการเงินกองทุนให้เป็ นไปตามเกณฑ์ Basel III ทั้ง 3 หลักการ (Pillars) ได้แก่
หลักเกณฑ์การดารงเงิ นกองทุนขั้นต่ า (Pillar 1) หลักเกณฑ์การกากับดู แลเงิ นกองทุ นโดยทางการ (Pillar 2) และหลักเกณฑ์การ
เปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุนสาหรับธนาคาร (Pillar 3) ซึ่ งธนาคารตระหนักว่าเงิ นกองทุนเป็ นแหล่งเงิ นทุน ที่ มีมูลค่าและ
ความสาคัญมากในการดาเนิ นธุ รกิ จของสถาบันการเงิ น ดังนั้น การจัดการเงิ นกองทุ นอย่างมี ประสิ ทธิ ผล จึ งเป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่จะสะท้อนถึงความมัน่ คงแข็งแกร่ งทางการเงิน รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินนั้นๆ
3.2 โครงสร้ างเงินกองทุนของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจานวน 6,593.70 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ
เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1) จานวน 6,115.50 ล้านบาท และเงิ นกองทุ นชั้นที่ 2 จานวน 478.20 ล้านบาท
ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญมาจากทุนที่ชาระแล้ว
ข้อมูลเงินกองทุนเปรี ยบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีดงั นี้
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ตารางที่ 1 เงินกองทุนของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่ อย จากัด (มหาชน)
หน่วย : พันบาท

รายการ
1. เงินกองทุ นชั้ นที่ 1 (1.1+1.2)
1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชาระแล้ว (หุ ้นสามัญ) หลังหักหุ ้นสามัญซื้อคืน
1.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิ์ ทีจ่ ะซื้อหุ ้น
1.1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.1.4 กาไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
1.1.5.1 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
1.1.6 รายการหักเงินกองทุนชั้นที่ 1*
1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)
2. เงินกองทุ นชั้ นที่ 2
2.1 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชั้นปกติ
3. เงินกองทุ นทั้ งสิ้ นตามกฎหมาย (1 + 2)

31 ธันวาคม 2562

30 มิถุ นายน 2562

6,115,499

5,958,430

6,115,499

5,958,430

5,000,000

5,000,000

34,906

34,906

100,843

64,787

1,401,956

1,191,466

1,302

140

1,302

140

(423,508)

(332,869)

-

-

478,205

424,923

478,205

424,923

6,593,704

6,383,353

* เช่น ผลขาดทุนสุ ทธิ,สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน่ และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET 1) ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
เท่ากับร้อยละ 13.30 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่าที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ที่ร้อยละ 7.00 และเป็ นอัตราส่ วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรั พย์เสี่ ยงเท่ ากับร้ อยละ 13.30 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่ าที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ที่ร้อยละ 8.50
โดยมีอตั ราส่ วนเงิ นกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงเท่ากับร้อยละ 14.34 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่ าที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย
กาหนดไว้ที่ร้อยละ 11.00 (ดูรายละเอียดในข้อ 3.5 ตารางที่ 6)
ตารางที่ 2 ธนาคาร ใช้ วธิ ีการคานวณเงินกองทุน ตามตารางดังต่อไปนี้
วิธีทใี่ ช้ ในการคานวณการดารงเงินกองทุนขั้นตา่ ตามประเภทความเสี่ยง

วิธี

- ความเสี่ ยงด้านเครดิต

Standardized Approach (SA)

- ความเสี่ ยงด้านตลาด (ธนาคารไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า)

Standardized Approach (SA)

- ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ

Basic Indicator Approach (BIA)
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3.4 ธนาคารดารงเงินกองทุนขั้นตา่ สาหรับความเสี่ยงแต่ ละด้ าน
ธนาคารดารงเงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยตามแนวทาง Basel III โดยกาหนดให้ธนาคาร
ต้องดารงเงินกองทุนขั้นต่าตามหลักเกณฑ์ของ Basel III Pillar 1 เพื่อรองรับสิ นทรัพย์เสี่ ยง 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต
ความเสี่ ยงด้านตลาด และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงิ นกองทุ นทั้งสิ้ นจานวน 6,593.70 ล้านบาท เที ยบกับมูลค่าเงิ นกองทุ นขั้นต่ า
ที่ตอ้ งดารงและเงิ นกองทุนส่ วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ตามข้อกาหนดของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยจานวน 5,057.76 ล้านบาท ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้ นสู งกว่ามูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่รวมเงินกองทุนส่วนเพิ่มในส่ วน
ของ Conservation buffer แล้ว จ านวน 1,535.94 ล้านบาท ประกอบด้วยเงิ นกองทุ นขั้นต่ าที่ รวมเงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ มในส่ วนของ
Conservation buffer แล้ว สาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิตจานวน 4,208.21 ล้านบาท และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการจานวน 849.55 ล้านบาท
ทั้งนี้ธนาคาร ไม่มีการดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาด เนื่องจากธนาคารไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า
โดยมีรายละเอียดของเงิ นกองทุนขั้นต่ าและเงิ นกองทุนส่ วนเพิ่มในส่ วนของ Conservation buffer ที่ ธนาคารต้องดารงเพื่อรองรั บ
ความเสี่ ยง แยกตามประเภทความเสี่ ยง โดยแสดงข้อมูลเปรี ยบเที ยบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กับ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2562
ตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 มูลค่ าเงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่วย : พันบาท

เงินกองทุ นขั้นตา่ สาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรั พ ย์

31 ธันวาคม 2562 *
เงินกองทุ นขั้นตา่ และ
เงินกองทุ นส่ วนเพิ่ ม
Conservation buffer

ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นตา่ ที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิตทั้ งหมด

4,032,418

31 ธันวาคม 2562 ** 30 มิถุ นายน 2562 **
เงินกองทุ นขั้นตา่
เงินกองทุ นขั้นตา่

3,115,959

2,761,214

-

-

-

4,925

3,805

3,729

155,670

120,290

136,681

3,565,726
167,175
138,922
175,788
4,208,206

2,755,334
129,181
107,349
135,836
3,251,795

2,437,755
99,784
83,265
128,261
2,889,475

* เงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่มConservation buffer ที่ตอ้ งดารง เท่ากับร้อยละ 11.00
** เงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารง เท่ากับร้อยละ 8.50
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ตารางที่ 4 เงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาด โดยวิธี SA

เงินกองทุ นขั้นตา่ สาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด 1
1. คานวณโดยวิธีมาตรฐาน
2. คานวณโดยวิธีแบบจาลอง
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นตา่ ที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด
1

หน่วย :

31 ธันวาคม 2562 *
เงินกองทุ นขั้นตา่ และ
เงินกองทุ นส่ วนเพิ่ ม
Conservation buffer
-

ย : พันบาท
พัหน่นวบาท

31 ธันวาคม 2562 **
เงินกองทุ นขั้นตา่

30 มิถุ นายน 2562 **
เงินกองทุ นขั้นตา่

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ธนาคารไม่มีปริ มาณธุ รกรรมในบัญชีเพื่อการค้า

ตารางที่ 5 เงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร โดยวิธี BIA

หน่วย :
ย : พันบาท
พัหน่นวบาท

เงินกองทุ นขั้นตา่ สาหรั บความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ

31 ธันวาคม 2562 * 31 ธันวาคม 2562 ** 30 มิถุ นายน 2562 **
เงินกองทุ นขั้นตา่ และ เงินกองทุ นขั้นตา่
เงินกองทุ นขั้นตา่
เงินกองทุ นส่ วนเพิ่ ม
Conservation buffer

รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นตา่ ที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ

849,549

656,470

579,565

* เงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่มConservation buffer ที่ตอ้ งดารง เท่ากับร้อยละ 11.00
** เงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารง เท่ากับร้อยละ 8.50
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3.5 อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีอตั ราส่ วนเงิ นกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง คานวณตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกาหนด เท่ากับร้อยละ 14.34 โดยแสดงข้อมูลเปรี ยบเที ยบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์ เสี่ยง อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่ อ
สินทรัพย์ เสี่ยงและอัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง
หน่วย : %

31 ธันวาคม 2562
อั ตราส่ วน การดารงเงินกองทุ น

ธนาคาร

30 มิถุ นายน 2562

ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกาหนด

*

ธนาคาร

ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกาหนด *

1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ ต่อ สินทรัพย์เ สี่ยง

13.30

7.00

14.60

7.00

2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สินทรัพย์เ สี่ยง

13.30

8.50

14.60

8.50

3. เงินกองทุนทั้งสิ้น ต่อ สินทรัพย์เ สี่ยง

14.34

11.00

15.64

11.00

* ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขัน้ ต่าและเงินกองทุนส่ วนเพิม่ เพือ่ รองรับผลขาดทุนในภาวะวิ กฤต (Conservation buffer)
อัตราส่ วนเงินกอนทุนขัน้ ต่าร้อยละ 8.5 และ Conservation buffer ร้อยละ 2.5 รวมเท่ากับร้อยละ11

4. ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประเมินความเสี่ยงด้ านต่ างๆ
ธนาคารยึดแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีเป้ าหมายให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทน
อย่างมัน่ คงในระยะยาว หลักการสาคัญที่ธนาคารใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงคือ การบริ หารความเสี่ ยงแบบรวมศูนย์ โดยการ
จัด โครงสร้ า งองค์กรที่ ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ และเอื้ อ ต่อ การบริ หารความเสี่ ยงด้านต่า งๆ มี ก ารกาหนดหน้าที่ ความ
รั บ ผิด ชอบของแต่ล ะสายงาน ตลอดจนสายการรายงานไว้อ ย่า งชัดเจนสอดคล้องกับ หลัก การควบคุ ม ภายในที่ ดี โดย
โครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวม จะมีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะเจ้าหน้าที่บริ หาร และคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน (ALCO)
การกากับดูแลความเสี่ ยงของธนาคารมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั ระบบบริ หารความเสี่ ยงใน
ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงตอบสนองความท้าทายของคุณภาพสิ นเชื่อ และแผนธุรกิจ ทั้งยังได้
มีการกาหนดกลยุทธ์การบริ หารให้มีประสิ ทธิภาพ ด้วยการจัดรู ปแบบองค์กรภายในกลุ่มงานบริ หารความเสี่ ยงที่ครอบคลุม
ความเสี่ ยงทุกด้าน โดยผ่านคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และการยึดหลักธรรมมาภิบาลที่ดี มีระบบการรายงานติดตาม
ความเสี่ ยง เครื่ องมือจัดการ และกระบวนการ เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ ธนาคารตระหนักถึ งความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงที่ มีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้การระบุ การวัดการ
ประเมิน การติดตามและการรายงานความเสี่ ยงมีประสิ ทธิ ภาพและทันต่อสภาวะการณ์ และสามารถควบคุมความเสี่ ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
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การบริหารความเสี่ยงด้ านต่ างๆ ของธนาคาร
4.1 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ คื อ ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ แผนดาเนิ นงาน และการนาไปปฏิ บัติไม่
เหมาะสมหรื อไม่สอดคล้องกับปั จจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่ งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรื อการดารงอยู่
ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของธนาคาร ดั ง นั้ น คณะกรรมการธนาคารและผู ้บ ริ หารระดั บ สู ง จึ ง ได้ ร่ วมกั น วางแผน
กลยุทธ์และแผนดาเนิ นงานอย่างรอบคอบ ส่ งเสริ มการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานภายในที่
เหมาะสมสาหรับการนาไปปฏิบตั ิ อาทิ การจัดองค์กร บุคลากร งบประมาณ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการติดตามและควบคุม
การปฏิบตั ิงาน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจและจัดการกับปั ญหาของธนาคารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ธนาคารน ากรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งด้า นกลยุท ธ์ ม าใช้ โดยผ่ า นกระบวนการจัด ท าแผนกลยุท ธ์ ซึ่ งมี
องค์ประกอบดังนี้
1. การจัดทาแผนกลยุทธ์ท้ งั ระยะยาวและระยะสั้น
2. การติดตามผลประกอบการ เปรี ยบเทียบกับแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
3. การประเมินผลในภาพรวม โดยคานึงถึงปัจจัยภายใน และปั จจัยภายนอก
4. การปรับเปลี่ยนและแก้ไขแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องตามผลประกอบการและสถานการณ์ล่าสุ ด รวมทั้ง
รายงานการบริ หารความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์เสนอทั้งต่อผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจในการดาเนินการต่างๆ ให้เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
4.2 ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาตราสาร ซื้อขายในตลาดเงินและตลาดทุน ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
หากพิจารณาตามธุ รกรรมที่มีอยู่ของธนาคาร ธนาคารจะมีความเสี่ ยงด้านตลาดจากธุ รกรรมในบัญชี เพื่อการธนาคาร
ที่ มาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย และราคาตราสารทางการเงิ น โดยภาพรวมธนาคารมี ความเสี่ ยงด้านตลาดในระดับ
ค่อนข้างต่า ใกล้เคียงกับปี ที่ผา่ นมา ทั้งนี้ความเสี่ ยงของธนาคารไม่สูงมากนัก เนื่องจากพอร์ตสิ นเชื่อและเงินฝาก ของธนาคารมีการ
กระจายอายุครบกาหนดที่ เหมาะสม และในส่ วนของเงินลงทุน ธนาคารไม่มีนโยบายที่ จะทาธุรกรรมเพื่อการค้า การลงทุนส่ วน
ใหญ่เป็ นการลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้ในการดารงสภาพคล่องตามกฎหมาย
ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด ธนาคารกาหนดนโยบายในการทาธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคารรวมทั้งนโยบาย
ในการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ บริ หาร คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (ALCO) และคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการทาธุรกรรม การบริ หารความเสี่ ยง และติดตามดูแลความเสี่ ยงเป็ นรายเดือน
อย่างสม่าเสมอ โดยมีการควบคุมความเสี่ ยงด้วยการกาหนดเพดานความเสี่ ยง และระดับสัญญาณเตือนภัย
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4.3 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ยในบัญชี เพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk in the Banking Book) ธนาคารมี การดาเนิ น
กลยุทธ์ปรับโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิ นของธนาคารให้สอดคล้องกับทิ ศทางดอกเบี้ ยในอนาคต และให้เคลื่ อนไหวอยู่ใน
กรอบความเสี่ ยงที่กาหนด โดยมีการติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางดอกเบี้ย และพฤติกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมิน
ความเสี่ ยงให้สะท้อนกับความเป็ นจริ งมากที่ สุด รวมทั้งมีการติดตามฐานะความเสี่ ยงด้วยความถี่มากขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างสิ นทรัพย์และหนี้ สินอย่างมีนยั สาคัญ โดยมีการจัดทารายงาน Repricing Gap เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ย และประเมินความอ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า ภายใต้
สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 - 2 ของรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ธนาคารมีการจาลองสถานการณ์การปรับเพิ่มหรื อลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อบริ หารรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ ให้มี
เสถียรภาพไม่วา่ ทิศทางดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
ตารางที่ 7 ผลการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ * ต่ อรายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
หน่วย : พันบาท

สกุล เงิน
บาท
อืน่ ๆ
รวมผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอั ตราดอกเบีย้

31 ธันวาคม 2562
78,266
78,266

31 ธันวาคม 2561
42,242
42,242

*ให้ธนาคารพาณิ ชย์ใช้รอ้ ยละการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 100 bps

ผลจากการเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยเพิ่มขึ้ น 100 bps ต่อรายได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ ในระยะเวลา 12 เดื อนข้างหน้าของ
ธนาคาร พบว่าจะส่ งผลต่อรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ สกุลเงินบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 78.27 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ที่แล้ว พบว่ามีค่ามากกว่า 36.02 ล้านบาท
4.4 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ธนาคารอาจไม่สามารถชาระเงินตามภาระผูกพันเมื่อ
ถึงกาหนด เนื่ องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรื อสามารถจัดหาเงินทุน
ได้ แต่ดว้ ยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร มุ่งเน้นการลงทุนในสิ นทรั พย์ที่มีคุณภาพและกระจาย
ความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม ทั้งในส่ วนของสิ นทรัพย์สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุน ส่ วนกระบวนการการบริ หารความเสี่ ยง
ของธนาคาร ก าหนดให้ มี การจัดระดับเตื อนภัยด้านสภาพคล่ อง (Management Action Triggers) เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในการส่ ง
สัญญาณให้กบั ผูบ้ ริ หาร ควบคู่กบั ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) พร้อมทั้งได้จัดให้มีแผนรองรั บเหตุฉุกเฉิ น
ด้านสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าธนาคารสามารถชาระเงิ นตามภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนดได้
และมี ความสอดคล้องกับแหล่ งเงิ นทุ นที่ สามารถเข้าถึ งได้ด้วยต้นทุ นที่ เหมาะสมในเวลาที่ ต ้องการ รวมทั้งช่ วยให้ธนาคาร
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มีสภาพคล่องและผลตอบแทนเหมาะสมกับสภาวะในแต่ละช่ วงเวลา โดยมี การทบทวนอย่างสม่ าเสมอเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมอย่างมีนยั สาคัญ
เครื่ องมือติดตามความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย อัตราส่ วนด้านสภาพคล่อง และอัตราส่ วนด้านระดับการ
พึ่งพาแหล่งเงิ นทุนจากลูกค้ารายใหญ่ เช่น อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่ อต่อเงิ นฝาก อัตราส่ วนการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อ
รองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) และอัตราส่ วนเงินฝากของลูกค้าราย
ใหญ่ 20 รายแรก เป็ นต้น นอกจากนี้มีการใช้ Liquidity Gap ติดตามกระแสเงินสดรับและจ่ายในภาวะปกติ โดยมีการปรับพฤติกรรม
ตามสถิติอตั ราการฝากต่อ อัตราการถอนเงิ นของลูกค้าเงินฝาก และอัตราการรับชาระเงินงวด จากลูกค้าสิ นเชื่ อ เพื่อให้สอดคล้อง
กับความเป็ นจริ ง รวมทั้งทดสอบอัตราส่วนดังกล่าว หากมีภาวะวิกฤตเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเตรี ยมแหล่งเงินทุนรองรับได้ทนั กาล
ธนาคารกาหนดให้มีเครื่ องบ่งชี้ ความผิดปกติของสภาพคล่องในระดับสัญญาณเตือนภัย และระดับเพดานความเสี่ ยง
โดยการกาหนดเพดานความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limits) ที่ครอบคลุมทั้งในสถานการณ์ปกติ (Behavioral Scenario)
และสถานการณ์ฉุกเฉิ น (Stress Test Scenario) เพื่อสะท้อนสภาวะตลาดและสถานะของธนาคารในปั จจุบนั รวมทั้งสามารถควบคุม
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องได้ทนั ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ธนาคารได้จดั ทาแผนรองรับเหตุฉุกเฉิ นด้านสภาพคล่อง เพื่อรองรับภาวะวิกฤตจากสภาพคล่องทัว่ ไป และภาวะวิกฤต
ที่ไม่มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า โดยการกาหนดสมมติฐานที่อาจได้รับผลกระทบจากการถอนเงินฝากของผูฝ้ ากเงินในระดับต่างๆ
และกาหนดวิธีการรองรับปั ญหาด้านสภาพคล่อง โดยมีการกาหนดรายละเอียดการปฏิ บตั ิงานและผูร้ ับผิดชอบในกรณี เกิดภาวะ
วิกฤตขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งการจัดเตรี ยมแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนรองรับในภาวะวิกฤตด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารจะมีการจาลองสถานการณ์ ในภาวะวิกฤต และทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉิ นด้านสภาพคล่อง
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้การดาเนินงานสามารถปฏิบตั ิได้จริ งตามแผนงานที่วางไว้
โดยภาพรวม ธนาคารมีความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องในระดับค่อนข้างต่า ความเสี่ ยงใกล้เคียงกับปี ที่ผา่ นมา เนื่ องจาก
ธนาคารมีสภาพคล่องส่ วนเกิ นค่อนข้างสู ง ปั จจัยหลักเกิดจากภาวะเศรษฐกิ จชะลอตัว ธนาคารเพิ่มความระมัดระวัง ชะลอ
การให้สินเชื่อกับลูกค้า อย่างไรก็ตามธนาคารยังคงบริ หารสภาพคล่องด้วยความระมัดระวัง โดยมีนโยบายในการกากับการ
ดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง ในสัดส่ วนที่ สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด และสิ นทรัพย์สภาพคล่อง ในส่ วนของ
เงิ นลงทุน ส่ วนใหญ่ลงทุ นในพันธบัตรรัฐบาล หรื อที่ รัฐบาลค้ าประกัน ซึ่ งอยู่ในความต้องการของตลาดและมีสภาพคล่องสู ง
รวมทั้งมีการบริ หารจัดการที่ดี มีการกากับอย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์
4.5 ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร(Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่เพียงพอ หรื อความ
บกพร่ องของกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน บุคลากร ระบบงานหรื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตุการณ์หรื อปั จจัย
เสี่ ยงที่มาจากภายนอกธนาคาร รวมไปถึงความเสี่ ยงด้านกฎหมาย และการปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทา
ให้เกิดความเสี ยหายแก่ธนาคาร ทั้งที่เป็ นตัวเงิน หรื อกระทบต่อคุณภาพการให้บริ การ ความเชื่อมัน่ ของลูกค้า และชื่อเสี ยง
ของธนาคาร จึงเป็ นความเสี่ ยงสาคัญที่ธนาคารจัดให้มีการบริ หาร ติดตาม ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้ องกันและลดความ
เสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้นกับธนาคาร รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน พัฒนาคุณภาพการให้บริ การ และสร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
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การบริหารความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ ธนาคารดาเนิ นการภายใต้การกากับดูแลสู งสุดโดยคณะกรรมการธนาคาร
ซึ่ งเป็ นผูอ้ นุมตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ เพื่อให้ ทุกหน่วยงานของธนาคารใช้เป็ นกรอบในการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยง คณะกรรมการธนาคารได้มอบอานาจให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทาหน้าที่ระบุ ประเมิน ติดตาม
และบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของธนาคาร เพื่อให้มนั่ ใจว่าการจัดการความเสี่ ยงได้รับการดาเนิ นการโดยผูม้ ี
หน้าที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมและครบถ้วน โดยให้หน่วยงานบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ทาหน้าที่ บริ หารความ
เสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการในภาพรวม
ธนาคารกาหนดโครงสร้ างการปฏิ บตั ิ งาน การกากับดูแล ตามหลักการ “ การบริ หาร 3 ระดับ (Three lines of
defence) ” เพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และระบบการควบคุมภายในของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล
ดังนี้
ระดับที่ 1 ทาหน้าที่ โดยทุกหน่ วยงานซึ่ งเป็ นเจ้าของความเสี่ ยงของหน่ วยงานตนเอง (Risk Owner) มีหน้าที่
รับผิดชอบในการระบุ ประเมิน ควบคุมและติดตามความเสี่ ยงภายในหน่วยงาน โดยมีผชู ้ านาญความ
เสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของหน่วยงาน (Operation Risk Specialist : ORS) ทาหน้าที่สนับสนุน ส่ งเสริ ม
และประสานงานกับหน่วยงานบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ในการใช้เครื่ องมือ และมีการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารกาหนด
ระดับที่ 2 ทาหน้าที่โดยหน่วยงานบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ ใน
การกากับดูแล สนับสนุ น ให้คาปรึ กษา และติดตามให้หน่ วยงานดาเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงตาม
กระบวนการที่กาหนด มีการทบทวนการควบคุมความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ ยอมรับได้ และมีการ
ปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย / หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 3 ทาหน้าที่โดยหน่วยงานตรวจสอบ ในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบการบริ หาร
ความเสี่ ยง และระบบการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
และระบบการควบคุมภายในของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล
ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ธนาคารให้ความสาคัญทั้งความเสี่ ยงที่จะเกิดจากปั จจัยภายในธนาคาร
และปั จจัยภายนอก ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจของธนาคาร และการ
ให้บริ การแก่ลูกค้า โดยธนาคารดาเนินการดังนี้

 มีการจัดทานโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ แนวทางปฏิบตั ิงาน คู่มือการปฏิบตั ิงานที่ใช้เป็ น
มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานเดี ยวกันทั้งองค์กร ซึ่ งผ่านกระบวนการพิจารณาให้มีการควบคุ มภายในอย่าง
เพีย งพอ มี การปฏิ บัติงานตามกฎเกณฑ์ท างการที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมทั้งการปฏิ บัติให้เป็ นไปตามกฏหมาย
กฏเกณฑ์ ระเบียบ คาสัง่ และคู่มือการปฏิบตั ิงานว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้ องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลาย
ล้างสูงได้อย่างถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
 มีการจัดทาเครื่ องมือที่ ให้ทุกหน่ วยงานใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง และการอบรมสื่ อสารเพื่อเสริ มสร้าง
กระบวนการ และจิตสานึ กในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการให้เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบาย มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความเสี่ ยงที่แฝงอยูใ่ น
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กระบวนการทางานของตนเอง และตระหนักว่าตนเองมีส่วนสาคัญในการป้ องกันหรื อลดความเสี ยหายที่
อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร
มีการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิ
ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ในการก ากับ ดู แ ลความเสี่ ย งด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Risk
management) โดยมีเป้ าหมายที่สาคัญ คือ การรักษาความลับของระบบและข้อมูล (Confidentiality) ความ
ถูกต้องเชื่ อถื อได้ของระบบและข้อมูล (Integrity) และ ความพร้ อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Availability) รวมทั้งให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใ้ ช้ระบบงาน เกิดความตระหนักในความ
เสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk awareness) และการผลักดันองค์กรให้เป็ น IT risk culture เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน มีความมัน่ คงปลอดภัยและพร้อมรับมือ
กับภัยคุกคามทางเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น
มีการจัดทาแผนรองรั บการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ อง (แผน BCP) ให้สามารถรองรับภาวะวิกฤต หรื อ
เหตุการณ์ฉุกเฉิ นต่าง ๆ ซึ่งในปั จจุบนั มีหลายรู ปแบบ และแนวโน้มมีระดับความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
รองรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber threats) โดยให้มีการทดสอบและทบทวนแผนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าสามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้จริ ง ธนาคารสามารถให้บริ การธุรกรรมงานที่สาคัญได้อย่างต่อเนื่ อง
หรื อกลับมาดาเนินการได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
การบริ หารความเสี่ ยงจากการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก (Outsourcing) ซึ่งธนาคารใช้ประโยชน์จาก
ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านของผูใ้ ห้บริ การ มาเพิ่มขี ดความสามารถในการดาเนิ นงานของธนาคาร โดย
ธนาคารต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า และบุคคลภายนอกเสมือนธนาคารเป็ นผูด้ าเนิ นการเอง เช่น การคุม้ ครอง
ข้อมูลลูกค้า ความสามารถในการดาเนิ นธุรกิจและให้บริ การลูกค้าได้อย่างต่อเนื่ อง และมีการบริ หารความ
เสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริ การ เป็ นต้น ธนาคารจึ งกาหนดให้ผใู ้ ช้บริ การมีการพิจารณาขอใช้บริ การ
และมี การประเมิ นผลการใช้บริ การ ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนดและนาเสนอต่อ หน่ วยงานที่ ทาหน้าที่
พิจารณาอนุมตั ิ ได้แก่ หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ เพื่อกากับดูแลหน่วยงานให้ดาเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
การพิจารณาให้มีการทาประกันภัย เพื่อรองรับหรื อลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น

การดาเนินการในปี 2562 ธนาคารมีการดาเนินการที่สาคัญในบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ดังนี้
1. ด้านบุคลากร มุง่ เน้นแผนงานการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงาน
การปรับปรุ งกระบวนการสรรหา เพื่อจัดหาพนักงานสิ นเชื่อที่มีคุณภาพเข้าร่ วมงานกับธนาคารให้ได้ตามแผนงาน
การขยายสิ นเชื่อ และแผนงานในการรักษาทรัพยากรบุคคลให้อยูก่ บั องค์กร เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน
2. ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน มีหน่วยงานบริ หารกระบวนการทางธุรกิจ ทาหน้าที่ในการพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการ
ปฏิบตั ิงาน และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสิ นเชื่อให้เป็ นอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ให้บริ การ
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3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การกากับดูแลความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk management) ให้เป็ นไปตามแนว
ปฏิบตั ิของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงาน กาหนดแนว
ปฏิบตั ิต่างๆ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการดาเนินการให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว
อาทิเช่น
-

กาหนดแนวทางในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการนา
เทคโนโลยีมาใช้ หรื อจากการเปลี่ยนแปลงระบบหรื อเทคโนโลยีที่มีนยั สาคัญ ทั้งกรณี
ที่ธนาคารดาเนินการเองและกรณีที่มีการใช้บริ การ การเชื่อมต่อ หรื อการเข้าถึงข้อมูล
จากบุคคลภายนอกให้สอดคล้องตาม ระดับความเสี่ ยงและระดับความมีนยั สาคัญของ
การใช้บริ การ



การสื่ อสารอบรมอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใ้ ช้ระบบงาน เกิด
ความตระหนักในความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk awareness) โดยเฉพาะการสร้าง
Security Awareness ให้ความรู ้และสื่ อสารให้พนักงาน และผูบ้ ริ หารทราบถึงรู ปแบบของภัย
คุกคามและพนักงานสามารถตอบสนองกับภัยคุกคามได้ตามนโยบายที่ธนาคารกาหนด ( มีการ
ทดสอบ Phishing e-Mail )

การนา Cyber Resilience Framework ที่เป็ นมาตรฐานสากลและตามที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย
แนะนามาปรับใช้กบั ธนาคาร รวมทั้งมีการทดสอบแผนรับมือภัยคุกคามด้านภัยไซเบอร์ประจาปี
 การบริ หารความมัน
่ คงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ลูกข่ายระบบการโอนเงินผ่าน BAHTNET และระบบการหักบัญชีดว้ ยภาพเช็คและ
การจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)
 การนาระบบงานมาใช้ในการบริ หารจัดการเหตุการณ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Incident
Management )
 การปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้รองรับการขยายตัวธุรกิจของธนาคารได้ในระยะยาว
4. การบริ หารจัดการข้อมูลองค์กร( Data Governance)
5. การยกระดับการให้บริ การแก่ลูกค้า โดยกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริ การลูกค้า เพื่อให้มีการบริ หารจัดการด้านการให้บริ การแก่ลูกค้าอย่างเป็ นธรรม (Market Conduct) และการให้
ความสาคัญต่อการบริ หารจัดการเรื่ องร้องเรี ยนของลูกค้าและการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
6. การบริ หารความเสี่ ยงจากการทุจริ ตภายใน (Internal Fraud) และการทุจริ ตภายนอก (External Fraud) โดยทีมป้ องกัน
การทุจริ ต (Fraud Team)
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7. การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ โดยหน่วยงานบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
 การรายงาน Operation Risk Dashboard ต่อผูบ
้ ริ หารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
โดยมีการกากับ ดูแล ติดตาม และส่ งเสริ มให้ทุกหน่ วยงาน มี Risk Awareness ในการรายงาน
ข้อมูลความเสี ยหายและเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident and Loss Management : ILM) และดัชนี ช้ ี
วัดความเสี่ ยง (Key Risk Indicators: KRIs) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างสม่าเสมอ
 การติดตาม และรายงานความคืบหน้าในการจัดการความเสี่ ยง เพื่อให้มน
ั่ ใจว่ามีการจัดการความ
เสี่ ยงได้แล้วเสร็ จ
 การให้หน่ วยงานสนับสนุ นที่ เกี่ ยวข้อง และหน่ วยงานกากับดู แลเข้าร่ วมในการพิจารณาแก้ไข
ปั ญหา หรื อปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน เพื่อให้มนั่ ใจว่าสามารถแก้ไขปั ญหา และ
ป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี่ ยงซ้ าได้
 การกากับ ดู แ ล ติ ด ตาม และสนับ สนุ นการทางานของ ผูช
้ านาญการความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การ
(Operational Risk Specialist : ORS) และ ผูป้ ระสานงาน BCP ( BCP Coordinator : BCP Co)
ของหน่ วยงาน เพื่อผลักดันให้มีการบริ หารความเสี่ ยงในหน่ วยงานเจ้าของความเสี่ ยง (Risk
Owner) ให้เป็ นไปตามแนวทางที่ ธนาคารกาหนด หน่ วยงานเกิ ดความตระหนักในการบริ หาร
ความเสี่ ยง (Risk Awareness) และช่วยผลักดันให้มีการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการอย่าง
ยัง่ ยืน
 การให้ทุกหน่ วยงานทบทวนการจัดทาเครื่ องมือ ที่ ใช้ในการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และ
รายงานความเสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่าหน่วยงาน มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงได้ครอบคลุมความ
เสี่ ยงที่สาคัญ ความเสี่ ยงที่มาจากการเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์ทางการ หรื อกฏหมาย และความเสี่ ยง
ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และมีการควบคุมความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม คงเหลือความเสี่ ยงอยูใ่ น
ระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ โดยดาเนินการผ่านเครื่ องมือที่ ธนาคารกาหนด ได้แก่ การประเมิน
ความเสี่ ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment : RCSA) การจัดทา
ดัช นี ช้ ี วัด ความเสี่ ย ง (Key Risk Indicators: KRIs) ที่ ใ ช้ใ นการติ ด ตามความเสี่ ย ง (Risk
Monitoring) และรายงานความเสี่ ยง (Risk Reporting) รวมทั้งมีการสอบทานรายงาน และความ
เชื่อมโยงของเครื่ องมือที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
 การกากับดูแล ตรวจสอบการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก (Outsource) ของหน่วยงาน ให้มี
การดาเนินการ และ มีการบริ หารความเสี่ ยงจากการใช้บริ การได้อย่างถูกต้อง ตามกระบวนการที่
ธนาคารกาหนด
 การบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็ นไปตามแนวปฏิ บต
ั ิของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ในการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk management)
- ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / การนาเทคโนโลยีใหม่
มาใช้
- ความเสี่ ยงจากการใช้ IT Outsource
- ความเสี่ ยงจากการใช้ Cloud Computing
- ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber resilience management )
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การพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง แผนรองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (แผน BCP) ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคาร โดยเพิ่มศูนย์ปฏิบตั ิงานสารอง
ของสาขานครราชสี มา (โคราช) มีการทดสอบแผน BCP ให้สามารถรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิ นได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และการอบรมสื่ อสารแผน BCP ภายในองค์กร
 การบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิ บต
ั ิการ (Risk Assessment & Risk Mitigation ) ร่ วมกับ
หน่ วยงานต่างๆ ในการปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการปฏิ บตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
รวมทั้งมีการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฏหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น
- การบริ หารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปตาม พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การติดตามหนี้ให้เป็ นไปตาม พรบ.ทวงถามหนี้
- การบริ หารจัดการด้านการให้บริ การแก่ลูกค้าอย่างเป็ นธรรม (Market conduct)
• ส่งเสริ มให้ทีมงานบริ หารความเสี่ ยง เข้าร่ วมสัมนาทางวิชาการ ฝึ กอบรม ทั้งภายในและภายนอก
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์


4.6 ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงจากการที่ลูกหนี้หรื อคู่สญ
ั ญา ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตาม
เงื่ อนไขและข้อตกลงตามสัญญา ซึ่ งอาจเป็ นเพราะลูกหนี้ หรื อคู่สัญญาประสบปั ญหาทางการเงิ น หรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญา ส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายต่อธนาคาร ทั้งนี้ ความเสี่ ยงด้านเครดิตครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท
ทั้งธุรกรรมที่อยูบ่ นงบแสดงฐานะการเงิน (On Balance Sheet) เช่น เงิ นให้กยู้ ืม เงินเบิกเกินบัญชี ตัว๋ เงิน ตลอดจนธุรกรรม
นอกงบแสดงฐานะการเงิน (Off Balance Sheet) เช่น หนังสื อสัญญาค้ าประกันประเภทต่างๆ เป็ นต้น
4.6.1 โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
การบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตของธนาคาร อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและ
คณะกรรมการกากับความเสี่ ยง โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ธนาคารสามารถบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต ครอบคลุมนโยบาย
โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และระบบงานด้านเครดิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร และหลักเกณฑ์ของทางราชการ
ธนาคารแบ่งโครงสร้างการดูแลความเสี่ ยงด้านเครดิ ตบนหลักธรรมาภิบาลที่ ดี โดยจัดโครงสร้างองค์กรด้าน
เครดิ ต ให้มี ก ารถ่ ว งดุ ล (Check and Balance) โดยการแยกหน่ ว ยงานด้า นการตลาดสิ น เชื่ อ และหน่ ว ยงานด้า นการ
วิเคราะห์และอนุมตั ิสินเชื่อออกจากกันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามสาหรับสิ นเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การ
กากับ และสิ นเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ธนาคารกาหนดกระบวนการเครดิ ตที่แตกต่างออกไป ซึ่ งมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับ
คุ ณลักษณะของลูกหนี้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด ทั้งนี้ การกาหนดหรื อปรั บปรุ ง
กระบวนการเครดิตของธนาคาร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกันจะร่ วมกันดาเนิ นการ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดภายใต้
ความเสี่ ยงที่ เหมาะสม โดยมีหน่ วยงานสอบทานสิ นเชื่ อ ทาหน้าที่ ในการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเครดิ ตของ
ธนาคาร
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4.6.2 อานาจกระทาการ
คณะกรรมการธนาคาร เป็ นผูอ้ นุมตั ิอานาจกระทาการของผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยอานาจกระทา
การครอบคลุมทั้งอานาจอนุมตั ิสินเชื่อ อานาจการรับความเสี่ ยงประเภทต่างๆ เป็ นต้น โดยกระจายอานาจอนุมตั ิตามความ
เหมาะสม และพยายามกาหนดให้อานาจอนุมตั ิเป็ นไปตามระดับความเสี่ ยง (Risk Based Authority) โดยอานาจอนุมตั ิสินเชื่อ
จะถูกกาหนดทั้งในรู ปองค์คณะ และในรู ปตัวบุคคล ดังนี้
- ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิระดับองค์คณะ
ประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณาสิ นเชื่ อ ชุดที่ 1 และคณะกรรมการพิจารณาสิ นเชื่ อชุดที่ 2 ทาหน้าที่
อนุมตั ิสินเชื่อแต่ละประเภทตามอานาจกระทาการที่กาหนด
- ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิระดับรายบุคคล
ธนาคารมีการกาหนดผูม้ ีอานาจอนุมตั ิระดับบุคคลให้เป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสินเชื่อ ภายใต้วงเงินอนุมตั ิ และอานาจ
กระทาการที่ธนาคารกาหนด เพื่อความคล่องตัวและประสิ ทธิภาพในกระบวนการสิ นเชื่อ
4.6.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
- การพิจารณาและอนุมตั ิสินเชื่อ
ในกระบวนการพิจารณาและอนุ มตั ิสินเชื่ อ ธนาคารให้ความสาคัญกับการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างหน่ วยงานที่
ดูแลลูกค้า และผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสินเชื่อ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอานาจ (Check and Balance) โดยการแบ่งแยกหน้าที่ออกจาก
กัน อย่างชัด เจน สาหรั บลู กค้ารายย่อ ย เจ้าหน้า ที่ ก ารตลาดสิ น เชื่ อเป็ นผูด้ ู แลลูกค้า จัดโครงสร้ างสิ นเชื่ อ และนาเสนอ
ผลิ ตภัณฑ์ที่ เหมาะสมให้แก่ ลูกค้า ภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) ที่ กาหนดขึ้ น และเป็ นผูจ้ ัด เตรี ย ม รวมถึ ง
สนับสนุ นข้อมูลให้แก่ผวู ้ ิเคราะห์เครดิตได้อย่างเพียงพอสาหรับการวิเคราะห์ความเสี่ ยง โดยผูว้ ิเคราะห์เครดิตจะเป็ นผูท้ ี่
จัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ ยง ใบคาขออนุมตั ิสินเชื่อ และนาเสนอขออนุมตั ิต่อไป สาหรับลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลาง
และย่อม (SMEs) เจ้าหน้าที่ การตลาดสิ นเชื่ อเป็ นผูด้ ูแลลูกค้า โดยการจัดโครงสร้างสิ นเชื่ อจะพิจารณาร่ วมกับผูว้ ิเคราะห์
เครดิต และผูว้ ิเคราะห์เครดิตจะเป็ นผูจ้ ดั ทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ ยง ใบคาขออนุมตั ิสินเชื่อ และพิจารณานาเสนอขอ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาสิ นเชื่อ หรื อผูม้ ีอานาจในการอนุมตั ิสินเชื่อตามที่ธนาคารกาหนด
เพื่อให้กระบวนการพิจารณาและอนุมตั ิสินเชื่อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ธนาคาร
จึ งกาหนดหลักเกณฑ์ข้ ึนภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) และพัฒนาระบบงานด้านสิ นเชื่ อขึ้นมาตามแต่ละ
ประเภทผลิ ตภัณฑ์ รวมถึ ง การนา Credit Rating และ Bureau Score มาใช้เป็ นเครื่ องมื อ ช่ ว ยคัด กรองลูก ค้า เพื่อ ให้
กระบวนการพิจารณาสิ นเชื่อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในระยะเวลาอัน
สั้น
- การปฏิบตั ิการด้านสิ นเชื่อหลังการอนุมตั ิ
ธนาคารใช้หลักการรวมศูนย์งานปฏิบตั ิการด้านสิ นเชื่อเพื่อให้การบริ การด้า นสิ นเชื่อมีมาตรฐาน มีประสิ ทธิ ภาพ
และเป็ นไปตามที่ได้มีการอนุมตั ิ โดยรวมศูนย์งานด้านการจัดทาเอกสารสัญญา นิติกรรมด้านหลักประกัน การตั้งวงเงินและ
การเบิกใช้วงเงิน การเก็บรักษาเอกสารด้านสิ นเชื่อ รวมถึงสนับสนุนการสื บค้นข้อมูลเครดิตบูโร (เครดิตบูโร)
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- การทบทวนคุณภาพสิ นเชื่อ
ธนาคารให้ความสาคัญกับการทบทวนคุณภาพสิ นเชื่อเป็ นอย่างมาก โดยถือว่าเป็ นกระบวนการที่สาคัญต่อการ
พัฒนามาตรฐานการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของธนาคาร โดยกาหนดให้มีการทบทวนสิ นเชื่อธุรกิ จทุกรายที่ มีวงเงิ น
หรื อยอดคงค้างตั้งแต่ 5 ล้านบาท อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ตามแนวทางที่ธนาคารกาหนด หรื อเมื่อมีปัจจัยที่อาจส่ งผลกระทบ
กับลูกหนี้อย่างมีนยั สาคัญ
- การติดตามคุณภาพสิ นเชื่อ
ธนาคารกาหนดให้หน่วยงานเก็บเงินและเร่ งรัดหนี้ สิน ประเมินคุณภาพสิ นเชื่อ และติดตามลูกหนี้ อย่างใกล้ชิด
โดยแบ่งแยกหน้าที่ในการติดตามอย่างชัดเจน หากพบว่ามีลูกหนี้ รายใดที่เริ่ มส่ งสัญญาณที่ จะมีการผิดนัดชาระหนี้ จะเข้า
ดาเนินการโดยทันที โดยยึดแนวทางการติดตามหนี้ที่รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพสูงสุด และมีการรายงานผลการติดตามหนี้
ต่อผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่าเสมอ
- การแก้ไขหนี้
ธนาคารจะเริ่ มเข้าสู่กระบวนการแก้ไขหนี้นบั ตั้งแต่ลูกหนี้ประสบปั ญหา เพื่อให้ลูกหนี้กลับมามีความสามารถใน
การชาระหนี้ หรื อเพื่อให้ธนาคารเกิ ดความเสี ยหายน้อยที่ สุด โดยแนวทางหรื อวิธีในการปรั บปรุ งโครงสร้างหนี้ จะต้อง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด ธนาคารได้มอบหมายให้มีคณะกรรมการปรับปรุ งโครงสร้าง
หนี้ และที มงานดู แลเรื่ องการแก้ไขหนี้ โดยเฉพาะ โดยเจ้าหน้าที่ ด้านการตลาดสิ นเชื่ อมี ส่วนร่ วมในการแก้ไขหนี้ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดทั้งแก่ลูกหนี้ และธนาคาร และเมื่อมีการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ แล้ว จะต้องมีการติดตาม ดูแลคุณภาพหนี้
และรายงานต่อผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
4.6.4 เครื่ องมือการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของเครื่ องมือที่ใช้จดั ระดับความเสี่ ยงของลูกค้าเป็ นอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยให้
กระบวนการพิจารณาสิ นเชื่ อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยธนาคารได้นาข้อมูลคะแนนเครดิต (Bureau Score) มาใช้
ประกอบในการพิจารณาสิ นเชื่ อรายย่อย สาหรับสิ นเชื่ อธุ รกิ จ SMEs ธนาคารใช้ Credit Rating จัดระดับความเสี่ ยงของ
ลูกค้าสาหรับใช้ในการพิจารณาสิ นเชื่อเบื้องต้น ทั้งนี้ มีการติดตามผลและประเมินประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมืออย่างต่อเนื่ อง
โดยการจัดทาการทดสอบย้อนกลับ (Back Testing) ขึ้นอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
4.6.5 การรายงานความเสี่ยงด้ านเครดิต
หน่วยงานบริ หารความเสี่ ยง จะดาเนิ นการรายงานความเสี่ ยงด้านเครดิตให้แก่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการกากับความเสี่ ยง และคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่าเสมอ โดยรายงานความเสี่ ยงด้านเครดิตครอบคลุมถึง
ภาพรวมของ Credit Portfolio เช่น โครงสร้างและคุณภาพของ Portfolio การกระจุกตัวด้านเครดิต ความเพียงพอของเงินกัน
สารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ เป็ นต้น รวมถึงการรายงานผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพเครื่ องมือบริ หารความเสี่ ยง การ
ทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ ยงด้านเครดิต (Stress Testing) เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อเงินกองทุน เป็ นต้น
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4.6.6 การป้องกันหรื อลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธนาคารมีแนวทางในการป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงด้านเครดิตที่สาคัญดังนี้
- การกาหนดให้กระบวนการด้านสิ นเชื่อมีการถ่วงดุลอานาจ (Check and Balance) โดยจัดโครงสร้างองค์กร
ด้านการตลาด การวิเคราะห์ความเสี่ ยง และผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสินเชื่อ ให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
- การกาหนดระดับอานาจอนุมตั ิให้เป็ นไปตามระดับความเสี่ ยง (Risk-Based Authority)
- การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการอานวยสิ นเชื่อภายใต้กรอบโครงการ (Product Program)
ซึ่งครอบคลุมถึงคุณสมบัติลูกค้าเป้ าหมาย เงื่อนไข วงเงิน หลักประกัน เป็ นต้น
- การกาหนดนโยบายในการรับหลักประกัน โดยแบ่งกลุ่มทรัพย์สินที่ จะรับเป็ นหลักประกัน สภาพคล่อง
และอัตราการรับหลักประกันที่เหมาะสม
4.6.7 แนวทางทีใ่ ช้ ในการกาหนดเพดานควบคุมความเสี่ยง
ธนาคารตระหนักถึ งความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของพอร์ ตสิ นเชื่ อ (Credit Concentration Risk) ซึ่ งเป็ น
ส่วนสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต ธนาคารจึงมีการบริ หารจัดการ รวมถึงการรายงานการกระจุกตัวของสิ นเชื่อ
และคุณภาพของพอร์ ตสิ นเชื่ออย่างสม่ าเสมอ โดยมุ่งหมายเพื่อป้ องกันไม่ให้พอร์ ตมีความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่ อแก่ภาค
ธุ ร กิ จ ใดธุ ร กิ จ หนึ่ งมากเกิ นไป นอกจากนี้ ธนาคารยัง ได้ก าหนดวงเงิ น สู งสุ ด ในการให้สิ น เชื่ อ ต่ อ กลุ่ม ลู ก ค้า (Single
Lending Limit) ประเภทต่างๆ ไว้เป็ นสัดส่ วนร้อยละของเงิ นกองทุนของธนาคาร ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่ ง

ประเทศไทย
4.6.8 คาจากัดความ “การผิดนัดชาระหนี”้ และ “การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ”
- การผิดนัดชาระหนี้ หมายถึง การที่ ลูกหนี้ ผิดนัดชาระหนี้ (เงิ นต้นหรื อดอกเบี้ ย) เกิ นกว่า 90 นับแต่วนั ถึ ง
กาหนดชาระ ไม่วา่ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขหรื อเงื่อนเวลาตามสัญญา หรื อวันที่ธนาคารทวงถามหรื อเรี ยกให้ชาระคืน แล้วแต่
วัน ใดจะถึ ง ก่ อ น หรื อ ลู กหนี้ ที่ จัดเป็ นสิ น ทรั พย์จัดชั้น ต่ า กว่า มาตรฐาน ตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์การจัดชั้น และการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน
- การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ หมายถึง การที่ราคาตลาดของสิ นทรัพย์ลดลงอย่างเป็ นสาระสาคัญในระหว่างงวด
โดยจานวนที่ลดลงนั้นสูงกว่าจานวนที่คาดว่าจะลดลงตามเวลาที่ผา่ นไปหรื อจากการใช้งานตามปกติ
4.6.9 การจัดชั้นสินทรัพย์ และการกันสารอง
ธนาคารมี การจัดชั้นสิ นทรัพย์ และตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทย โดย
แบ่งแยกสิ นทรัพย์ในพอร์ ตสิ นเชื่อออกเป็ น 6 ระดับ ตามระยะเวลาที่ ลูกหนี้ คา้ งชาระเงิ นต้นหรื อดอกเบี้ ย หรื อเข้าเงื่ อนไข
อื่นๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ และมีการกันค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระดับของการจัดชั้นดังนี้
- สิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ และจัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษหรื อจัดชั้นควรระวังเป็ นพิเศษ จะใช้วธิ ีผลต่างของยอดหนี้
คงค้างตามบัญชีกบั ราคาประเมินหลักประกันตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด คูณด้วยอัตราร้อยละ 1 และร้อย
ละ 2 ตามลาดับ
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- สิ นทรัพย์จดั ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย และชั้นสงสัยจะสู ญ จะตั้งสารองในอัตราร้อยละ 100 ของส่ วน
ต่างระหว่างยอดหนี้คงค้างตามบัญชี กับมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกันโดย
ใช้วธิ ีการคานวณตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
- สิ นทรัพย์จดั ชั้นสูญ ธนาคารตัดออกจากบัญชีท้ งั จานวน
นอกจากการกันสารองตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดแล้ว ธนาคารยังมีการกันสารองเพิ่มเติม
เพื่อรองรับสิ นเชื่อด้อยคุณภาพที่อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนด้วย
4.7 ข้ อมูลทัว่ ไปของฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับความเสี่ยงด้ านเครดิต
ตารางที่ 8 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ าคัญ ก่ อน
พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
หน่วย : พันบาท

รายการ
1. สิ นทรั พ ย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ สุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
2. รายการนอกแสดงฐานะการเงิน 3/
2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิน การค้าประกันการกูย้ ืมเงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุ พนั ธ์นอกตลาด4/
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เ บิกใช้ซ่ ึงธนาคารได้ผกู พันไว้แล้ว
1/

31 ธันวาคม 2562
54,594,978
51,689,187
1,691,520
1,214,271
66,660
66,660

31 ธันวาคม 2561
48,436,616
46,234,390
1,530,588
671,638
156,762
3,963
152,799

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
และรวมเงินให้สินเชือ่ สุ ทธิ ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์

3/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

4/

รวมถึงอนุพนั ธ์ทเี่ กีย่ วข้องกับตราสารทุนด้วย
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ตารางที่ 9 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ าคัญ ก่ อน
พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต จาแนกตามประเทศของลูกหนี้
หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2562
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/

สิ นทรั พ ย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเทศของลู กหนี้
รวม

1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้ น

เงินให้ สิ นเชื่ อ

เงินลงทุน

รวมสุ ทธิ 1/

ในตราสารหนี้สุ ทธิ 2/

เงินฝาก
(รวมดอกเบี้ย ค้ างรับ)

1,691,520
1,691,520

1,214,271
1,214,271

51,689,187
51,689,187

54,594,978
54,594,978

การรั บอาวัลตั๋วเงิน การ
คา้ ประกันการกู้ยืมเงิน
และเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต

รวม

สั ญญาอนุพันธ์
นอกตลาด

-

66,660
66,660

วงเงินที่ยังมิได้
เบิกใช้ ซึ่งธนาคารได้
ผู กพันไว้แล้ ว

-

66,660
66,660
หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2561
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/

สิ นทรั พ ย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเทศของลู กหนี้
รวม

1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้ น

เงินให้ สิ นเชื่ อ

48,436,616
48,436,616

รวมสุ ทธิ

เงินลงทุน

1/

ในตราสารหนี้สุ ทธิ

46,234,390
46,234,390

2/

การรั บอาวัลตั๋วเงิน การ

เงินฝาก
(รวมดอกเบี้ย ค้ างรับ)

1,530,588
1,530,588

คา้ ประกันการกู้ยืมเงิน
และเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต

รวม

671,638
671,638

สั ญญาอนุพันธ์
นอกตลาด

3,963
3,963

156,762
156,762

วงเงินที่ยังมิได้
เบิกใช้ ซึ่งธนาคารได้
ผู กพันไว้แล้ ว

-

152,799
152,799

1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชือ่ สุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์

3/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

ตารางที่ 10 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ก่ อนพิจารณา
ผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต จาแนกตามอายุสัญญาทีเ่ หลือ
หน่วย : พันบาท

รายการ
1. สิ นทรั พ ย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
1/

1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ สุทธิ2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/
2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิน การค้าประกันการกูย้ ืมเงิน
และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุ พนั ธ์นอกตลาด
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เ บิกใช้ซ่ ึงธนาคารได้ผกู พันไว้แล้ว
1/

31 ธันวาคม 2562
อายุไม่เกิน 1 ปี
8,214,965
5,374,674
1,626,020
1,214,271
19,955

อายุเกิน 1 ปี

31 ธันวาคม 2561
รวม

46,380,013
46,314,513
65,500
46,705

อายุไม่เกิน 1 ปี

54,594,978
51,689,187
1,691,520
1,214,271
66,660

8,463,285
6,341,964
1,449,683
671,638
24,043

อายุเกิน 1 ปี

รวม

39,973,331
39,892,426
80,905
132,719

-

-

-

3,963

-

19,955

46,705

66,660

20,080

132,719

48,436,616
46,234,390
1,530,588
671,638
156,762
3,963
152,799

รวมดอกเบี้ย ค้างรับ และสุ ทธิ หลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัย จะสู ญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
และรวมเงินให้สินเชื่อสุ ทธิ ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ และสุ ทธิ หลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์

3/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2562
ตารางที่ 11 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่ อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ ก่ อนพิจารณาผลการปรับลด
ความเสี่ยงด้ านเครดิตจาแนกตามประเทศของลูกหนี้ และตามเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท. กาหนด
หน่ วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2562
เงินให้ สิ นเชื่ อ รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/

ประเทศของลู กหนี้
ปกติ
1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้น

48,460,091
48,460,091

กล่ าวถึ งเป็ นพิเศษ ตา่ กว่ ามาตรฐาน
3,451,118
3,451,118

สงสั ย

760,571
760,571

771,065
771,065

สงสั ยจะสู ญ
958,631
958,631

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
รวม
สงสั ยจะสู ญ
54,401,476
54,401,476
หน่ วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2561
เงินให้ สิ นเชื่ อ รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/

ประเทศของลู กหนี้
ปกติ
1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้น
1/

42,851,399
42,851,399

กล่ าวถึ งเป็ นพิเศษ ตา่ กว่ ามาตรฐาน
3,210,434
3,210,434

สงสั ย

619,843
619,843

746,099
746,099

สงสั ยจะสู ญ
1,185,947
1,185,947

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
รวม
สงสั ยจะสู ญ
48,613,722
48,613,722
-

รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชือ่ และดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

20

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2562
ตารางที่ 12 มูลค่ าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีส้ ู ญทีต่ ดั ออกจากบัญชี
ระหว่ างงวดสาหรับเงินให้ สินเชื่ อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ จาแนกตามประเทศ
หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2562
เงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรั บ

ประเทศของลูกหนี้
General Provision2/

1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้ น

1/

มู ลค่าหนีส้ ูญ
ที่ตดั ออกจาก
บัญชีระหว่างงวด

Specific provision

478,205

2,234,085
2,234,085

236,680
236,680

เงินลงทุนในตราสารหนี้
Specific provision

หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2561
เงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรั บ

ประเทศของลูกหนี้
General Provision

1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้ น

2/

412,148

Specific provision

1/

มู ลค่าหนีส้ ูญ
ที่ตดั ออกจาก
บัญชีระหว่างงวด

1,967,184
1,967,184

31,324
31,324

เงินลงทุนในตราสารหนี้
Specific provision

-

1/ รวมมูลค่าเงินสารองทีก่ นั ไว้และหนี้สูญทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชือ่ รวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินด้วย
2/ เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม

21

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2562
ตารางที่ 13 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่ อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ * ก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
จาแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท. กาหนด
หน่ วย : พันบาท

ประเภทธุรกิจ
1. การเกษตรและเหมืองแร่
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
3. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
4. การสาธารณูปโภคและบริ การ
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง
7. อื่นๆ
รวม

31 ธันวาคม 2562
ปกติ
กล่ าวถึ งเป็ นพิเศษ ตา่ กว่ ามาตรฐาน
637,742
42,563
11,097
21,847,229
1,747,794
496,568
4,782,075
410,959
43,856
7,273,665
531,183
88,110
3,056,890
362,685
76,314
1,370,185
171,320
31,587
9,492,305
184,614
13,039
48,460,091
3,451,118
760,571

สงสั ย
9,062
546,444
41,293
95,695
44,984
12,287
21,300
771,065

สงสั ยจะสู ญ
9,834
702,870
38,059
61,479
84,213
51,126
11,050
958,631

รวมทั้งสิ้ น
710,298
25,340,905
5,316,242
8,050,132
3,625,086
1,636,505
9,722,308
54,401,476
หน่ วย : พันบาท

ประเภทธุรกิจ
1. การเกษตรและเหมืองแร่
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
3. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
4. การสาธารณูปโภคและบริ การ
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง
7. อื่นๆ
รวม

31 ธันวาคม 2561
ปกติ
กล่ าวถึ งเป็ นพิเศษ ตา่ กว่ ามาตรฐาน
627,913
34,180
11,338
19,353,074
1,690,826
413,862
4,115,040
362,123
41,089
6,658,621
415,504
65,452
2,610,308
389,729
59,641
1,395,083
173,996
11,372
8,091,360
144,076
17,089
42,851,399
3,210,434
619,843

สงสั ย
12,069
491,784
48,458
64,066
88,822
32,018
8,882
746,099

สงสั ยจะสู ญ
1,076
829,511
55,916
124,660
72,070
92,882
9,832
1,185,947

รวมทั้งสิ้ น
686,576
22,779,057
4,622,626
7,328,303
3,220,570
1,705,351
8,271,239
48,613,722

* รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชือ่ รวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

22

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2562
ตารางที่ 14 มูลค่ าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่ าของหนีส้ ู ญทีต่ ดั ออกจาก
บัญชีระหว่ างงวด สาหรับเงินให้ สินเชื่ อรวม ดอกเบีย้ ค้ างรับ * จาแนกตามประเภทธุรกิจ
หน่ วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2562
ประเภทธุรกิจ

General
Provision

1. การเกษตรและเหมืองแร่
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
3. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
4. การสาธารณูปโภคและบริ การ
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง
7. อื่นๆ
รวม

1/

Specific provision

478,205

6,564
1,103,103
64,853
164,807
75,153
61,823
757,782
2,234,085

31 ธันวาคม 2561
มูล ค่ าหนี้สู ญ
ที่ตัดออกจาก
บัญชี ระหว่ างงวด
212,880
234
728
8,890
13,948
236,680

General
Provision

1/

412,148

Specific provision

8,471
1,093,220
61,526
179,493
85,784
105,226
433,464
1,967,184

มูล ค่ าหนี้สู ญ
ที่ตัดออกจาก
บัญชี ระหว่ างงวด
13,224
920
17,134
46
31,324

ตารางที่ 15 Reconciliation ของการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific
provision) สาหรับเงินให้ สินเชื่ อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ*
หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2562
รายการ
เงินสารองทีก่ นั ไว้ตน้ งวด
หนี้ สูญทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่างงวด
ขายบัญชีลกู หนี้
โอนออก
เงินสารองทีก่ นั ไว้เ พิ่มหรื อลดระหว่างงวด
เงินสารองทีก่ นั ไว้คงเหลือปลายงวด

General
Specific provision
Provision
412,148
1,967,184
236,680
649,306
66,057
1,152,887
478,205
2,234,085

31 ธันวาคม 2561
รวม
2,379,332
236,680
649,306
1,218,944
2,712,290

General
Specific provision
Provision
358,357
1,624,351
31,324
411,582
53,791
785,739
412,148
1,967,184

รวม
1,982,708
31,324
411,582
839,530
2,379,332

* รวมเงินให้สินเชือ่ รวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

23

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2562
ตารางที่ 16 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ป็ นยอดสุ ทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2562
ประเภทสิ นทรั พ ย์
ลู กหนี้ที่ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบัน
การเงิน และลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวม

สินทรั พย์ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน

53,025,670
2,355,378

รายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงิน*

3,312,309
-

31 ธันวาคม 2561
รวม

สินทรั พย์ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน

56,337,979

45,801,655

2,355,378

1,990,708

รายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงิน*

3,748,936
-

รวม

49,550,591
1,990,708

223,844

3,201,336

3,425,180

138,074

3,604,265

3,742,339

1,772,244

41,716

1,813,960

2,315,317

57,762

2,373,079

43,680,808
3,380,123
1,613,273
1,195,627
54,221,297

69,132
125
3,312,309

43,749,940
3,380,248
1,613,273
1,195,627
57,533,606

37,046,679
2,955,113
1,355,764
1,217,804
47,019,459

84,871
2,038
37
3,748,973

37,131,550
2,957,151
1,355,764
1,217,841
50,768,432

* รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุ รกรรม Reverse repo ด้วย)

สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก
ธนาคารเที ยบเคียง Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิ ตภายนอก (External Credit Assessment Institutions – ECAIs) กับ
Rating Grade ของลูกหนี้ โดยสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกที่ธนาคารเลือกใช้จานวน 4 สถาบันได้แก่ Standard and Poor’s, Fitch
Ratings, บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด (TRIS Rating) และบริ ษทั ฟิ ทช์เรทติ้ง (ประเทศไทย) จากัด (Fitch Rating (Thailand)) ดังนี้
1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และลูกหนี้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล ลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์ เลือกใช้สถาบัน
จัดอันดับเครดิตภายนอก ได้แก่ Standard and Poor’s และ Fitch Ratings
2. ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ที่ไม่เข้าเกณฑ์น้ าหนักความเสี่ ยง = 0 เลือกใช้สถาบันจัดอันดับ
เครดิตภายนอก ได้แก่ Standard and Poor’s และ Fitch Ratings
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน เลือกใช้สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก ได้แก่ บริ ษทั ทริ สเรทติง้ จากัด (TRIS Rating)
และ บริ ษทั ฟิ ทช์เรทติ้ง (ประเทศไทย) จากัด (Fitch Rating (Thailand))
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กระบวนการกาหนดนา้ หนักความเสี่ยงของลูกหนี้
ธนาคารเที ยบเคียง Rating ที่ลูกหนี้ ได้รับจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกกับ Rating Grade ของลูกหนี้ ที่ธนาคาร
แห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์การคานวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านเครดิตสาหรับ
ธนาคารพาณิ ชย์โดยวิธี Standardized Approach (SA) เพื่อใช้เที ยบเคี ยงกับน้ าหนักความเสี่ ยงตามประเภทลูกหนี้ ที่ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกาหนด
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ตารางที่ 17 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน * ทีเ่ ป็ นยอดสุ ทธิจาก
Specific provision หลังพิจารณามูลค่ าการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จาแนกตามแต่ ละนา้ หนักความเสี่ยง โดยวิธี SA
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2562

ประเภทสิ นทรั พ ย์

ยอดคงค้ างที่ มี Rating

นา้ หนักความเสี่ ยง (%)
ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้
ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs)
ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน ลูกหนี้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน
และลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น

0

นา้ หนักความเสี่ ยง (%)

0

1/

ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
รายการที่ ธปท. กาหนดให้ หักออกจากเงินกองทุ น

20

5,556,715

50

ยอดคงค้ างที่ ไม่มี Rating
100

150

0

20

35

50

75

100

150

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

223,844

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57,764

246,582

25,211

-

-

-

-

-

-

1,255,125

-

-

809,990

-

150,000

-

20

-

50

-

100

-

150

-

-

1,021,892

389,688
ยอดคงค้ าง

0

20
-

2,538,530
35

846

50

-

43,220,922
841,716
75

38,105

100
-

312,321

150

250

844,355

-

*หลังคูณค่าแปลงสภาพ
1/

ในส่ วนทีไ่ ม่มีการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่งน้ าหนักความเสี่ ยงขึ้นอยู่กบั สัดส่ วนของเงินสารองทีก่ นั ไว้ตอ่ ยอดหนี้ท้งั สิ้น
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หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2561

ประเภทสิ นทรั พ ย์
นา้ หนักความเสี่ ยง (%)

ยอดคงค้ างที่ ไม่มี Rating

ยอดคงค้ างที่ มี Rating

250

150

100

75

50

35

20

0

150

100

50

20

0

ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ลูกหนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และ
ลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความ
เสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
นา้ หนักความเสี่ ยง (%)
1/

ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
รายการที่ ธปท. กาหนดให้ หักออกจากเงินกองทุ นของ สง.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138,074

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,131

65,488

-

-

-

-

-

-

-

1,992,303

-

-

586,366

-

100,000

5,594,973

-

-

-

-

-

-

135

-

2,857,536
-

-

36,436,202
99,224
-

100

75

50

35

20

0

150

100

50

20

0

-

-

-

-

-

554,202

1,116,092
ยอดคงค้ าง

33,849

3,144

444,254

250

150

-

736,458

*หลังคูณค่าแปลงสภาพ
1/

ในส่ วนทีไ่ ม่มีการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่งน้ าหนักความเสี่ ยงขึ้นอยู่กบั สัดส่ วนของเงินสารองทีก่ นั ไว้ตอ่ ยอดหนี้ท้งั สิ้น
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การป้องกันหรื อปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
- นโยบาย และกระบวนการบริ หารและประเมินมูลค่าหลักประกัน
ธนาคารตระหนักดีวา่ ความเสี่ ยงทางด้านเครดิตเป็ นความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดความสู ญเสี ยต่อธนาคาร โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
การให้สินเชื่อ ซึ่ งสามารถปรับลดความเสี่ ยงได้โดยอาศัยหลักประกัน และการค้ าประกัน ธนาคารจึ งจัดทานโยบายหลักประกัน เพื่อใช้
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
- ประเภทหลักประกัน และประเภทการค้ าประกันที่สาคัญของธนาคาร
หลักประกันทางการเงิน
 เงินสด เงินฝากธนาคาร หรื อบัตรเงินฝาก
พันธบัตรรัฐบาล
 ทองคา
 หุน้ สามัญที่มีการซื้อขายกันในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 การอาวัล โดยธนาคารพาณิ ชย์






หลักประกันที่ไม่ใช่
หลักประกันทางการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์
ยานพาหนะ
เครื่ องจักร
รถจักรยานยนต์

ผูค้ ้ าประกัน





รัฐบาล / ธนาคารกลาง
รัฐวิสาหกิจ
ธนาคารพาณิ ชย์
บริ ษทั เอกชน

ทั้งนี้ประเภทของหลักประกันที่นามาใช้ปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิตจะต้องเป็ นหลักประกันทางการเงิน หรื อการค้ าประกัน
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ตารางที่ 18 มูลค่ ายอดคงค้ างในส่ วนทีม่ หี ลักประกัน* ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จาแนกตามประเภทของ
หลักประกัน
หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2562
ประเภทสิ นทรั พ ย์

หลักประกันทาง
1/

การเงิน

ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบัน
การเงิน และลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
รวม

3,959,632
-

31 ธันวาคม 2561

การคา้ ประกันและ
อนุพันธ์ ด้านเครดิต

-

หลักประกันทาง
1/

การเงิน

4,605,161
-

การคา้ ประกันและ
อนุพันธ์ ด้านเครดิต

-

3,201,336

-

3,604,265

-

229,278

-

305,158

-

529,017
1
846
3,960,478

-

695,348
390
135
4,605,296

-

*มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี้ท้งั ในและนอกงบดุลแล้ว
1/

หลักประกันทางการเงินทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นามาปรับลดความเสี่ ยงได้ (Eligible financial collateral)

4.8 ข้ อมูลฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
การลงทุนด้านตราสารทุนของธนาคาร ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยตราสารทุนที่ จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปที่ได้รับจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดโดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วย ราคาสุทธิ
จากค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน

29

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ประจาปี 2562
ตารางที่ 19 มูลค่ าฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
มูล ค่ าฐานะที่ เกีย่ วข้ อ งกับตราสารทุ น
1. มูลค่าฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน
1.1. มูลค่าตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
1.2. มูลค่าตราสารทุนอืน่ ๆ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
2. กาไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน
3. กาไร (ขาดทุน) ทีร่ บั รูใ้ นงบดุลแต่ยงั ไม่รบั รูใ้ นงบกาไรขาดทุน
4. ส่วนต่ากว่าทุนสุทธิท้งั หมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผือ่ ขาย
5. มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุนแยกตามวิธีการคานวณทีธ่ นาคารใช้วธิ ี SA

31 ธันวาคม 2562
2,084
177

หน่วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2561
1,833
156

5. การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)
ตารางที่ 20 ข้ อมูลคุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน
ข้ อมูลคุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน
ข้อมูลคุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุน

รายละเอียด
ไม่มีขอ้ มูล

6. ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล www.tcrbank.com
วันทีเ่ ปิ ดเผยข้ อมูล : 30 เมษายน 2563
ข้ อมูล ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2562
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